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 ملخص: 

قليمي ٙجيغ للعظ ٕٙڣ  ٚاڗ في سياستها الخا ي ٙجيغ تنطلڄ من  ،حين أصبحـمتعاظږ تسعګ  سياستها الخا
ح لنا التحڤڋ في أهٖافها سياسغ تحمل في ڣهي ب٘لڊ ، التكتيكيغ كما إٔڣاتها تحليلها للمجتمٸ الٖڣلي، مما يڤ

ٚها  ٜه جڤه ٚها يٖٙڣ حڤڋ ٕعمها لقضايا املنطقغ، فهي في تفكيڇها اسًڇاتيجيا تم املصلحغ الڤطنيغ غيڇ أڗ ظاه
ع لګ مبإ الثٙڤ التي تتٖاخل أحيانا مٸ ڣ  بيڗ مصلحتها الڤطنيغ ڣبيڗ خلفيتها األيٖيڤلڤجيغ التي تعڤٕ 

ٚاڗ ٚڥ، مما يجعل التفكيڇ اإل ڣ  املصلحغالڤطنيغ إلي ٛٵ معها أحيانا أخ ٚاني مڤضڤعا معقٖا ال تتنا سًڇاتيجي اإلي
ٚاني، لګ طبيعغ النظام السياس ي اإلي ٚاٙ،ڣ  سيما بالنظٚ  من  غيڇهاڣ  غ اإلسًڇاتيجيغفالثقاڣ  ك٘لڊ صانٸ الق

ٚ التي يجظ أخ٘ها بعيڗ اإلعتباٙ.  العناص

: ٙجيغ، الكلما املفتاحي  امل٘هبيغ، األمن.  التفكيڇ االسًڇاتيجي، املصلحغ الڤطنيغ، األيٖيڤلڤجيا، السياسغ الخا

Abstract: 

Iran targets an increasing regional role through its foreign policy, as it owns a 

unique analysis of the international community, which enables Iran’ decision 

makers to change tactical objectives of FP along with tools. As such that FP is 

actually bearing in essence the national interest, but its appearance is about 

supporting the issues of the region. Strategically, Iran mixes its national interest 

with its ideological background, based on the principles of the revolution, which 

sometimes overlap with the national interest of Iran and sometimes clash with it. 

Given the nature of the Iranian political system, an analysis of Iran FP should 

consider decision making/makers and strategic culture.  

Keywords: Strategic thinking, national interest, ideology, foreign policy, 

sectarianism, security. 
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:  مقدم

ٚ الحٖين، ع في العص ٚانيغ أنجح ثٙڤ ع اإلي ٙجيغ  ڣ  تعتبڇ الثٙڤ ٚ الكبيڇ علګ سياستها الخا لقٖ كاڗ لها األث
ٙ ڣاجهڤا صعڤبغ ڣ  ڣعلګ تڤجهاتها  ٚا ٙجي، ڣل٘لڊ فصناٵ الق ٚتها للعالږ الخا ٚاڗ ڣنظ ي ك٘لڊ علګ  التغييڇ ٕاخل 

في التڤفيڄ بيڗ املصلحغ الڤطنيغ ڣبيڗ  متطلباػ األهٖاف األيٖيڤلڤجيغ ڣبيڗ  التحڤڋ في التهٖيٖاػ التي تڤاجهها 
 ٚ ٚاني يٖٙڣ حڤڋ كيفيغ تحقيڄ املصلحغ  ،ك٘لڊ في التعامل مٸ الفٚص املتاحغ أمامهاڣ  اڗ، ي فنجٖ التفكيڇ اإلي

ٚانيغ  يغ أيٖيڤلڤجيغ تتسږ بالطابٸ العقيٖڬ، ٗلڊ كڤڗ اإلسًڇاتيجيغ اإلي الڤطنيغ ڣبيڗ تحقيڄ ٗلڊ ڣفڄ ٙ
ٚ األيٖيڤلڤجيغ اإل ڣ  تنطلڄ من منطلقاػ تصظ في مجملها نحڤ  ما يتڤافڄ ٚانيغ حت  حيڗ يتعلڄ األمٚ بالنظ ي

نها ال تبتعٖ في تفكيڇها عن خلفيتها األيٖيڤلڤجيغ  .للتهٖيٖاػ التي تڤاجهها في املنطقغ ف

ٚانيغ في التعامل مٸ املتغيڇاػڣ  من ه٘ا املنطلڄ ٚا ملا تتميڈ بڢ اإلسًڇاتيجيغ اإلي التهٖيٖاػ ڣ  نظ
ٚ ملا يتميڈ بڢ التفكيڇ اإلسًڇ ڣ  الٖڣليغ، ٙع علګ التڤفيڄ بيڗ تحقيڄ األهٖاف الڤطنيغ ڣطمڤحاتها بالنظ اتيجي من قٖ

ٙ خاصغ في السياسغ  ٚا ٙع علګ التڤفيڄ  بيڗ الهڤياػ املتناقضغ، التي تعقٖ من طبيعغ صناعغ الق سيما في القٖ
ال  ٍٚ التسا ٜه  بيڗ األيٖيڤلڤجيا ڣاملصالح الڤطنيغ النفعيغ، انطالقا من هنا نط ٙجيغ حيڗ يتږ امل  ػ التاليغ:الخا

ٛڗ بيڗ األيٖيڤلڤجيا ڣاملصلحغ الڤطنيغ؟ ٚاڗ في تفكيڇها اإلسًڇاتيجي تحقيڄ التڤا ي  كيڀ تستطيٸ 
ٚځ للمحاٙڣ التاليغ:ڣعليڢ ستكڤڗ   معالجتنا للمڤضڤٵ من خالڋ التط

 

م التفكير اإلستراتيجي.  املح األول: مفه

جعي للتفكير اإلستراتيجي اإل  اني.املح الثاني: األط امل  ي

اني جيا في الفك اإلستراتيجي اإلي ل طني واأليدي  .املح الثالث: جدلي املصلح ال

 

ب مفاهيمي اني مقا يو  املح األول: التفكير اإلستراتيجي اإلي  نظ

ٚيڀ التفكيڇ اإلسًڇاتيجي ٚځ لتع ٚاني  يجظ علينا التط ٚځ ملفهڤم التفكيڇ اإلسًڇاتيجي اإلي  .قبل التط

يف التفكير اإلستراتيجي:أوال:   تع

ٚفڢ )بڤڗ  ٚيڄBonn ع نڢ الط  العقالني األسلڤب الٖمٌ بيڗ أساٝ علګ اإلسًڇاتيجيغ املشكالػ لحل ( ب

ٙب مٸ ٚكٜ التفكيڇ عملياػ املتقا ٙاػ اتخاٗڣ  فهږ كيفيغ  في البحن علګ الخالځ املتباعٖ ڣمثل ه٘ا التڤجڢ ي ٚا  الق

 (Pellicelli 2007, p. 39 ) التنافسڣ  ڣالغمڤ٩ بالتعقيٖ، املتسمغ البيئغ ظل اإلسًڇاتيجيغ في

ڗ هيڇماڗ ٚفڢ ) نڢ-Ann Herrmannڣيع  املستقبل ڣمشاكل أحٖاف باستباځ يسمح ال٘ڬ التفكيڇ ( ب

ٙيڤهاػ بٖيلغ، خلڄ ٙاػ فهږ من تمكن سينا ڣمنڢ  أساٝ املنفعغ. علګ األهٖاف تحقيڄ اتجاه تحٖٕ، ڣ الخيا
ٙيڤهاػ تستبڄ  :فالتفكيڇ اإلسًڇاتيجي هڤ تباٵ سينا ٚيقغ  تفكيڇ تعتمٖ علګ أسلڤب عقالني يعتمٖ علګ  ط

ٙاػ اإلسًڇاتيجيغ. ) ٚا لڊ التخاٗ الق لګ تحقيڄ األهٖاف ٗڣ ٕڬ  ٕٙاألحٖاف ڣاعتمإ بٖائل ت  ص ص ،2001 ٕڣا
39-40) 
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ٚاڗ ڣالعمل علګ ت ي ٚاني: ينصظ  نحڤ  تحقيڄ نهضغ شاملغ ٕاخل  ٚ التفكيڇ اإلسًڇاتيجي اإلي صٖي
ٚيغ غيڇ  ٙسيغ، مستخٖميڗ كل الڤسائل ڣاألٕڣاػ باحًڇافيغ سياسيغ ڣعسك يغ الفا عإع مجٖ اإلمبڇاطٙڤ ع ڣ الثٙڤ

ٜاػ ٚتك ٚاڗ :مسبڤقغ، منطلقيڗ من املحافظغ علګ ثالف م ي ٚ ڣ  ؛الحفاٱ علګ الجبهغ الٖاخليغ في  ٙ عناص استثما
سًڇاتيجيغ ٚځ )الٖجنيسيإع القڤميغ ڣ  ،القڤع الجيڤبڤليتيكيغ ڣالجيڤ ٙسيغ علګ غيڇهامن القڤمياػ في الش  الفا

2017) 

ٚاني: ڣمنڢ نستشڀ   ثنائيغ املصلجغ الڤطنيغ ڣاأليٖيڤلڤجيا في التفكيڇ اإلسًڇاتيجي اإلي

: طني  املصلح ال

تي  منها  التي الٖڣلغ أڣلڤياػ أهږ هي ٙيا البقا ڣحسظ مبٖأ ي  معنييڗ ( هناڅJean Barrea -)جاڗ با

ٚػ ما كل ٗاتي: هي معن  :الڤطنيغ للمصلحغ ٙاػ عليڢ ستق ٚا ٙجيغ، السياسغ ق ٚتبطغ باألهٖاف أنها أڬ الخا  التي م

ٚاٙ صناٵ تجسيٖها لګ يصبڤ  سياساتهږ في التي يعتمٖڣنها ڣاآللياػ الڤسائل خالڋ من ملمٝڤ ڣاقٸ لګ الق

ٙجيغ، ٚإف للقڤع.  ڤطنيغال فاملصلحغ ڣل٘لڊ القڤع، عن البحن في مڤضڤعي: يتمثل معن  الخا  Viotti)) م

199,p.57 

جيا:ا ل  أليدي

 ٙ بمعناها السياس ي تتضمن كشڀ الڤاقٸ ڣ  تقابلها عٖع معاني كالعقيٖع، ڣال٘هنيغ،ڣ  تعني علږ األفكا
ٜائڀ ڣالصإځ ڣعنٖ التمييڈ  ٙه تحـ مفهڤم الڤعي بشقيڢ ال ٚڥ أنها تنٖ جبڢ عن خصمنا، "فمنهايږ" ي لنا ڣ

ٙه يستهٖف الحكږ املڤضڤعي علګ ڣ  عالږ السياسغبينهما نفصل بيڗ  ٚاڣغغ ڣباعتبا ٙه نقٖا متبإال ڣم باعتبا
ٙكيڗ في اللعبغ السياسيغ. ٚڣڬ  املشا  (19، ص. 2016)الع

اس املصلحثانيا:  اقعي البنائي كإطا لد ليف ال انياأل و  الت جيا في اليياس اإلي ل  .يدي

ٙ العام األكٌڇ  ٛڗ  تعتبڇ الڤاقعيغ اإلطا ٜاما لفهږ العالقاػ الٖڣليغ، ألڗ الٖڣڋ تعطي أهميغ كبيڇع لتڤا ل
ٕٚ، حين ڣ  القڤڥ  ٜاٵ شامل، من خالڋ السعي الٖائږ لتحقيڄ املصالح بشكل متف ڗ احتماڋ حٖڣف ن تقلڄ بش

تتحٖٕ ڣ  تڤجيڢ العمل السياس ي،ڣ  تعتبڇ املصلحغ الڤطنيغ هي املقياٝ الٖائږ ال٘ڬ يمكن علګ أساسڢ تقڤيږ
ٙ القڤعاملص طا  .العكس من ٗلڊڣ  كلما كانـ القڤع كبيڇع تعاطـ معها املصلحغڣ  ك٘لڊ الهيمنغڣ  لحغ الڤطنيغ في 

ٜايٖ االهتمام بتصٙڤ الثقافغ،. ڣقٖ (17،ص.1982)صبڇڬ مقلٖ،  ٚين ت ٚڗ العش ٚيغ األخيڇع من الق  شهٖػ العش
ٜ علګ أهميغ األفكاٙڣ  ٚك ٛ االتجاه البنائي ال٘ڬ ي ٚڣ ٜامن ٗلڊ مٸ ب  باألساٝ علګ كيفيغ نشڤ األفكاٙ ڣ  الضڤابٰڣ  ت
ٚ بها الٖڣڋ ملختلڀ املڤاقڀ ڣ  الهڤياػ،ڣ  ٚيقغ التي تنظ الكيفيغ التي تتفاعل بها مٸ بعضها البع٬، لتشكل الط

 ڣاألحٖاف، ڣتستجيظ لها تبعا ل٘لڊ.

ٚڥ البنائيغ أڗ املصلحغڣ  ٙيخيغ( ڣمن ٗلڊ  فللڣ  ت خطاب الهڤيغ تتفاعل عبڇ عملياػ اجتماعيغ )تا
 (192 ص. ،2004سمين  ڣ  املصالح. )بيليسڣ  يشكل املعتقٖاػڣ  السائٖ في املجتمٸ أهميغ كبيڇع، ألنڢ يعكس

 یعتقٖ كما الٖڣلیغ الفڤاعل لٖڥ السلڤڅ فقٰ تقیٖ ال الٖڣلیغ البنیغ أڗ االتجاه البنائي أصحاب یعتقٖڣ 

ٚیغ القيميغ فالبنیغ علیڢڣ ، الفڤاعل ه٘ه مصالحڣ  هڤیاػ تشكیل في تساهږ بل الجٖٕ الڤاقعیڤڗ   من أهږ الفك

ٙ  ألڗ املإیغ البنیغ من ڣ  تبعا ل٘لڊڣ  ڣعليڢ  املإڬ. محیطهږ الفاعلڤڗ  یفسٚ  كیڀ تحٖٕ التي هي املعانيڣ  األفكا
ٙجيغ  ڣعلګ تڤجهاتها  ڣك٘لڊ  ثيڇها الكبيڇ علګ سياستها الخا ع  يبڇٛ ت ٚاڗ االلًڈام بمبإ الثٙڤ ي منطلڄ محاڣلغ  
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ٚاڗعلګ  ال ي ٙجي، ڣ  تغييڇ ٕاخل  ٚتها للعالږ الخا ٙ ڣاجهڤا صعڤبغ في التڤفيڄ بيڗ املصلحغ ڣ نظ ٚا ل٘لڊ فصناٵ الق
ٚاڗ،ڣ  بيڗ متطلباػ األهٖاف األيٖيڤلڤجيغڣ  الڤطنيغ ي ك٘لڊ في التعامل ڣ  بيڗ التحڤڋ في التهٖيٖاػ التي تڤاجهها 

ٚاني يٖٙڣ حڤڋ  بيڗ تحقيڄ ٗلڊ ڣ  كيفيغ تحقيڄ املصلحغ الڤطنيغمٸ الفٚص املتاحغ أمامها، فنجٖ التفكيڇ اإلي
ٚانيغ تنطلڄ من منطلقاػ تصظ في  يغ أيٖيڤلڤجيغ تتسږ بالطابٸ العقيٖڬ ٗلڊ كڤڗ اإلسًڇاتيجيغ اإلي ڣفڄ ٙ

ٚانيغڣ  مجملها نحڤ ما يتڤافڄ  (Ruhollah Khomeini 1981, p. 124) .األيٖيڤلڤجيغ اإلي

ٚ للتهٖيٖاػ ا ٚ بالنظ نها ال تبتعٖ في تفكيڇها عن خلفيتها حت  حيڗ يتعلڄ األم لتي تڤاجهها في املنطقغ ف
ٚاني ڣ  األيٖيڤلڤجيغ، ٚئيس ي للتفكيڇ اإلي ڗ املصلحغ الڤطنيغ هي املشكل ال ٚ ب ٚاڗ التبڇي ي ٚڥ تحاڣڋ  من جهغ أخ

ٚا ي ٙجيغ، ف ٕاع للسياسغ الخا ڗ االسًڇاتيجي، ڣليس اإليٖيڤلڤجيغ ٗلڊ من خالڋ اعتمإها القڤع ال٘كيغ ك
سًڇاتيجيغ القڤع ال٘كيغ في  ٚكاػ ڣإٔڣاػ  القڤع الناعمغ ڣالصلبغ، أڬ تعتمٖ علګ  قليمي صاعٖ بتح كقطظ 

عإع ما تجمٸ الٖڣلغ ما بيڗ القڤع بشقيها التقليٖڬ "الصلظ" ڣغيڇ التقليٖڬ "الناعږ" في عالقاتها مٸ ڣ  تعامالتها
ٚجٸ ٚانيغ ال ت ٙع الٖبلڤماسيغ اإلي ٚڥ، فاملها هلها  الٖڣڋ األخ ٙ القڤع املإيغ التي ت ٚاڗ للعٖيٖ من مصإ ي لتملكڊ 

٭  ٚاڗ بما يمكنها من تحقيڄ أهٖافها ٕڣڗ التٙڤ ي ٙع علګ التهٖيٖ ڣتستخٖمها  ٜاٵ مسلح مباشٚ مٸ للقٖ في ن
ٙ القڤع املعنڤيغ أڣ جيڇانها،  ڊ من ٗلڣ  منها الخبڇع التفاڣضيغ، ”القڤع الناعمغ“بل لتملكها أيضًا عًٖٕا من مصإ

ٙ القڤع الناعمغ، ل٘لڊ  ٚيغ التي تعتبڇها أحٖ أهږ مصإ ٚ األيٖيڤلڤجيغ ضمن العڤامل الفك فهي تٖمٌ العناص
نها تحاڣڋ أڗ تقٖم نفسها كنمڤٗه للمنطقغ ٚانيغ في املنطقغ، ڣ  ف ع اإلي ٚ مبإ الثٙڤ ، 2008كاجاڗ )تهٖف لنش

ا ڣ  (،05ص. ٚإ امل٘هظ الشيعي تجاٛڣ ڣلغ عن أف ه ڣ  للحٖٕڣ القڤميغ تعتبڇ نفسها مس ٗلڊ بسبظ كڤنها النمٗڤ
تسعي للظهٙڤ بٖٙڣ القيإع علګ ٕڣڋ املنطقغ، فهي تعتمٖ الٖين اإلسالمي ڣ  الشيعي الڤحيٖ في العالږ 

يٖيڤلڤجيا ڣعقيٖع بڤاسطتڢ تڤحٖػ أثنا ع، مما خلڄ عالقغ ڣثيقغ بيڗ الٖين قيام ك ٚاڗ في ڣالسياسغ الثٙڤ  ي

ٙها العامل الحاسږ في ا التي تلـ خالڋ الفًڇع  ع، ڣفي نفس الڤقـ يصعظ فصل القڤع عن املصلحغ باعتبا لثٙڤ
ٚڥ حين ع مبإ أصبحـ مكانغ الٖڣلغ بالنسبغ للٖڣڋ األخ ٚجعيغ الثٙڤ ٚاني، ڣمن ه٘ا  السلڤڅ م ٙجي اإلي الخا

ٚاني ڣهڤ نفسڢ علګڣ  املنطلڄ تتضح جٖليغ املصلحغ ٚڬ ما  األيٖيڤلڤجيا في التفكيڇ اإلسًڇاتيجي اإلي املستڤڥ النظ
ٙ من  ٜاڣجغ بيڗ املصلحغ الڤطنيغ ڣالًڇكيڈ علګ األفكا ٚيغ الڤاقعيغ ڣالبنائيغ من خالڋ امل يخلڄ تڤليفغ بيڗ النظ
خالڋ الٖمٌ بيڗ القڤع الصلبغ ڣاللينغ ألڗ القڤع املإيغ لږ تعٖ ڣحٖها كافيغ لتحقيڄ املصلحغ الڤطنيغ للٖڣلغ، 

ٚاني. ي  علګ األقل من منظٙڤ 

جعامل انيح الثاني: األط امل  .ي للتفكير اإلستراتيجي اإلي

يا أوال: أه با النظ ي واملقا ث الفك اني في امل  .اإلستراتيجي اإلي

ٚيغ علګ أنها ٚف النظ ٚع لتفسيڇ املستخٖم اإلطاٙ تع ٚع أڣ فك  أفكاٙ أساٝ علګ ڣفهمها ،ما أڣ خبڇع ظاه

ٙ ، ڣ الحياع عن خبڇاػ عامغڣ   ڣظڤاهٚ ٚيغ لها ٕڣ ٚيغ ڣالنظ ٙباػ الفك  في علګ ه٘ا األساٝ هناڅ مجمڤعغ من املقا

ثيڇ ٚاني منها: الفكٚ علګ الت  اإلسًڇاتيجي اإلي

1.   : ب  البراغماتي  املقا

ٚانيغ  تكڤڗ ٗاػ طابٸ قڤمي ي يغ  مبڇاطٙڤ هي في ڣ  م٘هبي،ڣ  تقڤم علګ مبٖأ تڤظيڀ اإلسالم لبنا 
سبيل تحقيقها ل٘لڊ تعمل علګ تحقيڄ نمڤ ٕاخلي معتمٖع في ٗلڊ كل اإلمكانياػ املتاحغ  ڣاملمكنغ، ألنها تنطلڄ 
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نها تتږ من خالڋ التماسڊ الٖاخلي ڣال٘ڬ لن  ٚڥ ب ٚاڗ التي ت ي لڊ عبڇ تٖعيږ قڤع  ٙه ٗڣ لګ الخا من الٖاخل 
ال من خالڋ الٖين اإلسالمي ڣل٘لڊ فيجظ عليها  ع اإلسالميغ ڣك٘لڊ تٖعيږ يتحقڄ  ٚ للثٙڤ أڗ تقڤم بمهمغ تصٖي

ٚڬ ألنها تعتمٖ في  ٜڣها الفك ٚٙيغ ٗاػ الطابٸ اإلسالمي حت  تتمكن من قڤتها األيٖيڤلڤجيغ عبڇ غ ٚكاػ التح الح
ٙا عامليا يتمتٸ بالهيمنغ ڣالقڤع علګ املستڤڥ  ٚانيغ حت  تصبح تيا ٚها مبإ األيٖيڤلڤجيغ اإلي ٗلڊ محاڣلغ نش

 ٙجي.الخا

ي تصدي الث .2  : نظ

 ٚ سالميغ عامليغ نش قامغ حكڤمغ  لګ   ٚيغ التي تهٖف أساسا  سس له٘ه النظ ڣيعتبڇ الخميني هڤ امل
ٚع في كافغ الٖڣڋ اإلسالميغ مٸ ڣجڤب تقٖيږ الٖعږ ال٘ڬ يجظ  العقيٖع الٖينيغ للقضا علګ الحكڤماػ الجائ

ع ڣتعتبڇ  اػ أڗ يقٖم في سبيل تحقيڄ نجاٍ الثٙڤ ٚيغ سببا في بٖايغ االعتٖا ڣڗ ٕڣڋ ڣ  ه٘ه النظ التٖخالػ في ش
ٚاڗ. ي ع عنٖ حٖٕڣ  ٚ الثٙڤ ٚانيغ التي أڣقفـ تصٖي ٚاقيغ اإلي ٚب الع ٙ فكانـ احٖ أسباب الح  الحباشنغ) الجڤا

 (101 .، ص2007

ي أم الق  .3    :نظ

ٚڥ  علګ افًڇا٩ أساس ي يتمثل في:  ٚيغ أم الق ٚاڗ أڗ"تقڤم نظ ٚكٜ هي ي  العالمي،  ڣأڗ الڤلي اإلسالم م

ٚمغ، ملكغ البٖيل هي قږ ڣأڗ األڣحٖ، قائٖها هڤ الفقيڢ ٚاڗ تابعغ املنامغ ڣأڗ املك ٚيغ ه٘ه ڣبحسظ حكما، إلي  النظ

ڗ  تٖين صفڤيغ حكڤماػ إلقامغ ڣالسعي اإلسالمي، العالږ في الصفڤڬ  التشيٸ نشٚ :من خالڋ تتحقڄ أهٖافها ف

ٚاڗ ٚانيغ. السياسغ في نجاحا حققـ ڣلقٖ ،ٗلڊ لتحقيڄ الڤسائل كافغ ڣاستعماڋالتام  بالڤال إلي  فحسظ اإلي
ٜيغ للعالږ  ٚك ٚڥ ڣالٖڣلغ امل ٚڣ٭ لتكڤڗ أم الق ٚاڗ هي الٖڣلغ الڤحيٖع التي تستڤفي كل الش ي ڗ  ٚڥ ف ٚيغ أم الق نظ

حيح ل٘لڊ فهي تمثل القلظ امل٘هبي ڣكل من يمتلڊ ٚڥ فيڢ اإلسالم ال القلظ امل٘هبي عليڢ أڗ  الشيعي ال٘ڬ ت
يغ الشيعيغ املڤعڤٕع التي تمثل نڤاع لٖڣلغ  يسعګ لتحقيڄ هٖفڢ امل٘هبي النهائي املتمثل في السعي لبنا اإلمبڇاطٙڤ
ٚاڗ أڗ تسعګ جاهٖع لتحقيڄ ٗلڊ  ي نقاٗ العالږ، ڣحت  يتحقڄ ٗلڊ علګ  ٚ ال٘ڬ سيقڤم ب املهٖڬ الشيعي املنتظ

لڊ عبڇ علګ أ٩ٙ الڤاقٸ ڣحت  يتسن  له ا ٗلڊ البٖ عليها أڗ تقڤم ببسٰ نفڤٗها علګ املجاڋ الحيڤڬ املطلڤب ٗڣ
ٙيجاني" هي  ٚڥ التي صاغها "جڤإ ال ٚيغ أم الق ٙجيغ، فنظ ٚڣف الٖڣليغ في سياستها الخا تڤظيفها للمتغيڇاػ ڣالظ

ٚانيغ ٙجيغ اإلي ٙيجاني .التي تصڤٹ السياسغ الخا  (  85 .، ص2013الحاليغ )ال

امل ق  ثانيا: محددا انيوع  .التفكير  اإلستراتيجي اإلي

ٚ عمليغ التفكيڇ اإلسًڇاتيجي بمجمڤعغ من املحٖٕاػ ڣالتهٖيٖاػ ث ك٘لڊ املتغيڇاػ  التي يفًڇ٩ ڣ  تت
ٚ اإلسًڇاتيجي أڗ ينتبڢ ينطلڄ منها افًڇاضاتڢ ٚاني ينطلڄ من محٖٕاػ ڣ  في املفك تڤقعاتڢ، ڣالتفكيڇ االسًڇاتيجي اإلي

 أهمها:

اتي:. 1     البناء ال

لګ ع   ٚاڗ من٘ نجاٍ الثٙڤ ي ها بنا  لقٖ سعـ    السياسيغ ڣڣحٖتها ٕڣلغ قڤميغ عملـ علګ  حٖٕڣ
ٚڥ أڗ علګ كل ٕڣلغ  علګ التي األڣلڤياػ سلږ ڣاضعغ ٗلڊ في قمغ ع إلحٖافڣ  أڣال، تسعګ لتحقيقها أڗ ت  الثٙڤ

ٛمغ اإلسالميغ سيس حكڤمغ لبنا الال  بهٖم ڣتحطيږ خاصغ أساليظ أڣلها أساليظ عٖع "الخمين "   تبن  سالميغ ڣت

ٚع الحكڤماػ ٚڥ  الجائ  مقاطعغ البٖايغ في هناڅ لألڣلګ فبالنسبغ اإلسالمي السليږ  البٖيل ببنا خاصغ ڣأخ
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سساػ ٚڅ للحكڤمغ التابعغ امل ٚع ڣت سيس  عليهږ باملنفعغ يعٕڤ عمل كل عن ڣاالبتعإ معها التعاڣڗ  الجائ ڣت
سساػ  سبيل تحقيڄ في ماأ .(145 .ص ،2011 هاشږ) جٖيٖع ڣسياسيغ ڣثقافيغ ڣاقتصإيغ ڣماليغ ضائيغق م

ٚڣٙ يجظ سالميغ حكڤمغ ٚحلغ امل يٖ اجتماعي ڣتياٙ جماٵ خلڄ أجل من بيڗ الجماهيڇ ما ڣاإلعالم الٖعايغ بم  م
ٚكغ في نفسها الجماهيڇ تنظږ حت  للتغيڇ ٙع سالميغ ح ٚاڗ علګ  ه٘ه مثل تكڤين علګ قإ ي الحكڤمغ، كما عملـ 

ٚعيغ، سالميغ خلڄ ثقافغ سياسيغ ٙ  ڣساعٖ ش ع علګ بعٖ ما نظام في القڤڥ  الفقها ٕڣ  استخٖام فعاليغ الثٙڤ

 األيٖيڤلڤجيغ. األٕاع

ٚيغ منطلقاتڢڣ  معاملڢ لڢ نمڤٗه فهڤ لڢ خصڤصيتڢ سياس ي نمڤٗه ڣلقٖ ظهٚ  البعٖ يالځ لږ لكن الفك

ٕٚ تطبيقي سالمي نمڤٗه مستڤڥ تكڤين علګ االهتمام نفس االقتصإڬ ٚبغ بڢ تتف ٚانيغ التج   ،للعالږ تقٖمڢ اإلي
ٙب يجعل لعل ماڣ  ٚانيغ التجا ٚڗ  عبڇ املختلفغ اإلي جغ غيڇ الق  األمغ له٘ه يسمح حڤلها إلجماٵ مجتمعي ڣمحققغ نا

ٚه تقٖم نمڤًٗجا ٕائما أنها هڤ قڤتها بكامل باالنطالځ  ڣلږ االقتصإ أڣ السياسغ ما في  ڣاحٖع ساځ علګ يعتمٖ أع

ٙ  لحظاػ من ما لحظغ في معا علګ اثنيڗ تعتمٖ ٙيخها تطڤ ٜع اقتصإيغ سًڇاتيجيغ غياب استمٚڣ   .الهامغ تا  في متماي

يغ عهٖ يغ بعٖ ما الٖڣلغ في األڣلڤياػ ختلفـااإلسالميغ، حين  الجمهٙڤ ٚاحل،  باختالف الثٙڤ قل  البٖايغ فيفامل
ٚكيڈ لغ علګ الٖڣلغ ت ٚأسمالي الًڇاكږ مس ٕٛإڣ  ال ٚعيغ قضايا حڤڋ  ا  ڣالهيمنغ السياسيغ السلطغ تماسڊڣ  الش

ٚب انتهاڣ  "الخمين " ڣفاعڣ  األخيڇع بتحقيڄڣ الثقافيغ،  ٚاځ مٸ الح قمغ  البنا عإعڣ  التنميغ ڣ  التخطيٰ احتل الع
ٚاڗ فاتجهـ األڣلڤياػ ٙنغ ٕڣلي جٖيٖ ) نه ڣتبن  االقتصإيغ الليبڇاليغ لګ ي  (24  ص.، 2009  الكفا

ع عقظڣ  ٚعيتڢ ڣتٖعيږ تماسكڢ بتحقيڄ السياس ي النظام انشغل اإلسالميغ الثٙڤ  املجتمٸ أسلمغڣ  ش

ٙجيغ البيئغ ٛٙعتها التي التحٖياػ ڣبمڤاجهغ ع،  الخا ٚافضغ للثٙڤ ٚب انتها بعٖڣ ال ٚاځ مٸ الح ٜػ الع ٙع ٙك  ٕا
عماڋ البنا عإع عمليغ علګ سنجاني"فٙ "  البعٖ علګ ليڇكٜ  "خاتم " بعٖه من ڣجا االقتصإيغ الليبڇاليغ ڣ

ٚڣعڢ السياس يڣ  الثقافي ٚاڗ لتطڤيٚ ملش  الثانيغ ڣاليتڢ في جٖيٖ من عإ ڣلكنڢ االقتصإيغ األبعإ حساب علګ ي
صاٍل اهتمامڢ ليعلن ٚاڗ تشهٖ لږ ثږ ڣمن االقتصإيغ، السياساػ ب ٚا ي  السياسيغ الساحاػ بيڗ متكامال تطڤي

نما ڣاالقتصإيغ ٚڥ  حساب علګ حٖاها علګ ٕڣما الًڇكيڈ تږ ڣ ٙ  أيضا املالحٴ ڣمن .األخ  لعبڢ ال٘ڬ الهام الٖڣ
ٙٵ ٚاني الشا ٙ  مساٙ تحٖيٖ في اإلي ٚاڗ السياس ي التطڤ ٚڗ  إلي ٚڬ، الق ٚانيغ الجماهيڇ اشًڇكـ فلقٖ العش  اإلي

ٙجاػ يغ خاصغ التغييڇ محطاػ جميٸ في متفاڣتغ بٖ ع مثل منها الثٙڤ ٚڣطغ ثٙڤ ٚكغڣ املش عڣ مصٖځ" "ح  "الثٙڤ
ٚضـڣ  اإلسالميغ" كإ القائږ. الحكږ نظام علګ التغييڇ بٖيل ف  (.133 ص.،2012  )أٙڣ

ٚانيغ للسياسغ املحلي البعٖ ڣيعتبڇ ٚاڗ تسعګ حين ،األهميغ غايغ في اإلي  االقتصإيغ التنميغ لګ ي
 البعٖ جعل لګ يٖفعها مما الٖاخليغ، احتياجاتها لتلبيغ الحٖيثغ التقنيغ علګ ڣالحصڤڋ  ال٘اتي، ڣاالكتفا
ٙجيغ سياستها في الٖاخلي ثٚ هك٘اڣ  كبيڇع، أهميغ ٗڣ الخا ٚانيغ الٖاخليغ السياسيغڣ  االقتصإيغ التنميغ ت  اإلي

ٙجيغ، سياستها ڣتنفي٘ الٖڣليغ قڤتها في ثيڇ هڤڣ  الخا اً  أڣ سطحياً  ليس ت ثيڇ بل محٖٕڣ ٚڬ  ت  World) ڣعميڄ جڤه

Economic and Financial Surveys, World Economic Outlook , 2012, p. 88.) 

ا .2   :اليياس ي البناء استق

ٚاني السياس ي النظام يتشكل سساػ عٖع من اإلي ٙنغ تقليٖيغ، غيڇ م ٚڥ  السياسيغ باألنظمغ مقا  األخ
ٕٚ حين العالږ، في حكام الٖين ٙجاڋ ينف ع ڣلكن السلطغ علګ القبضغ ب ٚاطيغ، بصٙڤ لڊ ٕيمق  نجاٍ من٘ ٗڣ

ع  .1979  سنغ في اإلسالميغ الثٙڤ
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ح تبٖڣ شٖيٖع بٖيناميكيغ يتمتٸ كما ٚئيسيغ للقڤڥ  املعلنغ املڤاقڀ مستڤڥ  علګ تكڤڗ  ما أڣ  ال
ٚفها الٖيناميكيغ ه٘ه مثل الفاعلغ ٚڥ  نظږ تع ٙ  قانڤڗ  بحكږ أخ ٙ ڣ  املصلحغ، عامل أڣ التطڤ ٚاني الٖستڤ  اإلي
ٚكائٜ من الفقيڢ بڤاليغ اإليماڗ من يجعل يغ األساسيغ ال   .(Anthony 2007) اإلسالميغ للجمهٙڤ

ٚئيسيغ املبإ تشكلڣ   التيڣ  النظام له٘ا العامغ ڣالثڤابـ باألصڤڋ  السياس ي بالنظام الخاصغ ال
 لٖڥ الكامنغ ڣالٖڣافٸ القناعاػ من مجمڤعغ تمثل  ألنها عليها، الخاصغ ڣالسياساػ التڤجهاػ قياٝ يجظ

سساػڣ  ڣالثڤابـ، األصڤڋ  تلڊ ڣتنفي٘ حمايغ علګ القائميڗ ٚاٙ صنٸ م ٚاڗ في الق  تسعګ أنها ال تعٖٕها ٙغږ ي
ٜيٖ قامغ لګ سسـاػ ه٘ه من امل ٚاڗ في السياس ي العمل سماػ أهږ من ڣمن التحـٖياػ، بعـ٬ ملڤاجهـغ امل  هڤ ي

ٙجـغ تڤافٚ  انطلقـ  لقٖڣ   (،41 .ص ،2007 )اللبإ املختلفغ الجماعاػ بيڗ السياس ي التعاڣڗ  مـن مقبڤلـغ ٕ
ٚاڗ في الحكږ نظام فلسفغ ٚڣعيغ من ي ٙع ععبڇ اجتماعيغ، ٕينيغ سياسيغ مش ٙيخيغ سيڇڣ ٙ  تا  الٖين ٙجاڋ لٖڣ

ٚيغ عبڇ حكمڢ ثږ ڣمن املجتمٸ، ڣتڤجيڢ السياسيغ الحياع في الشيعيغ   املطلقغ. الفقيڢ ڣاليغ نظ

لياػ الٖاخليغ السياسغ أڗ كما ٚاكٜ لګ الڤصڤڋ  ڣ ٚاٙ م ٙ  تتږ الحكڤمغڣ  الٖڣلغ في الق  بالتشاڣ
ٚشٖ بيڗ ڣالتنسيڄ ٙ  صيانغ مجلسڣ  امل  من نفاً  تڤضيحڢ تږ ما ڣفڄ النظام، مصلحغ تشخي٨ مجلسڣ  الٖستڤ

ٚشٖ أڗ عن فضالً   منهما، مجلس   كل اختصاصاػ ٚاجٸ يضږ ال٘ڬ الخبڇا مجلس قبل من يختاٙ نفسڢ امل  م
ٛ  التقليٖ ٚاڗ، في الٖين ٙجاڋ ڣأبٚ سسغ عليڢ ڣتسيطٚ ي ٙ  بنيغ أڗ كما الٖينيغ، امل ٚاني الٖستڤ  حسظ تتميڈ اإلي
ٙاسغ ٚانييڗ العلما أحٖ ٕ خيڇڬ" ڣهڤ اإلي ٛڗ  بـ: "الت ٛڗ  اإلسالميغ، األنظمغ كل تطبيڄ في  التڤا  بيڗ التڤا

ٛڗ  الثابتغ، املجاالػ في التحٖيٖ ٚيٸ، في التڤا ٙيغ تحقيڄ علګ تساعٖ عڤامل كلها ڣه٘ه التش ٚا ٚاٙ ڣاستم  االستق
 .(200 ص. ،1998 حسن (السياس ي.

هبي: اإلطا .3    امل

ٚاني السياس ي النظام ڗ ٚه يستمٖ اإلي  اإلثني الشيعي امل٘هظ علما اشتهإاػ من السياس ي فك
ٚيغ، ٚيغ علګ قائږ فهڤ عش ٚاڗ الٖينيغ السياسيغ القڤڥ  حكمـ لقٖڣ  بحتغ، عقائٖيغ نظ   بقڤع، 1979 عام من٘ ي

ٚجعيغ أصبحـ لقٖڣ  ٙ  ٗاػ ڣاقتصإيغ ڣاجتماعيغ سياسيغ قڤع التقليٖ م ، حضڤ  أڗ الخميني من لقٖف ملمٝڤ
ٚاني النظام  تسقطڢ،  أڗ يمكنها التي العقيٖع قڤع غيڇ تڤجٖ ڣال ٛالتڢ من البٖڣ  فاسٖ نظام قائما كاڗ ال٘ڬ اإلي

ٚع فاستٖعګ ٙ  لكنڢڣ  الشيعي، الًڇاف من الفقيڢ ڣاليغ عمڤم فك  حين سياسيغ، أبعإا ڣأكسبها استخٖامها طڤ
ٚڣ٭ الجامٸ الفقيڢ أڗ أكٖ ڬ املجلس ڣأقام اإلسالميغ، الحكڤمغ تشكيل بمهمغ القيام عليڢ للش  ال٘ڬ الثٙڤ

ٚيڄ عن السلطغ،  لګ ڣصڤلڢ قبل الخميني اإلمام شكلڢ ٚا ط ٙ  لڤضٸ الخبڇا مجلس لتشكيل انتخاباػ ج  ٕستڤ
ٚاڗ، في السياس ي النظام لشكل الخميني اإلمام تڤجهاػڣ  أفكاٙ يكٝٚ للٖڣلغ جٖيٖ لغ ڗڣ   ي  الفقيڢ ڣاليغ مس
ا تعتبڇ ٚاه ما حسظ السياس ي الفكٚ من  مهما جٜ ٚيغ ت -Sariolghalam 2000, p. 65) الحكږ، في الشيعيغ النظ

ٚڥ  ڣالتي (66 ٚعي الحاكږ أڗ ت ٚين فڤځ  السلطغ يماٝٙ أڗ ألحٖ يمكن ڣال الفقيڢ هڤ الش  ٗا ال ڣيحكمهږ اآلخ
ٚسڤڋ ڣ  هللا قبل من معينا كاڗ ٚف كما عشٚ، الثاني اإلمام أڣ ال  )حكږ أنها: علګ الشيعي الفقڢ في الفقيڢ ڣاليغ تع

ٚائٰ( الجامٸ العإڋ العالږ حكږڣ  الكڀ العإڋ الفقيڢ ٚشٖ أڣڋ   يكڤڗ  ڣبالتالي للش يغ في أعلګ م  الجمهٙڤ
ٚانيغ اإلسالميغ  (.73 .ص  ،1996 السڤيٖڬ) اإلي

سيس الٖين علما سعګ لقٖڣ  ٙ  في الفقيڢ الڤلي مكانغ  يضمن نظام  لت   ڣيضمن جهغ من الٖستڤ
ا ٚجاڋ مهيمنا ٕٙڣ ٚانييڗ العلما بع٬ أڗ غيڇ السياسيغ السلطغ في الٖين ل  يميڈ كلبايكاني" ٙضا "محمٖ مثل اإلي
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ٚڥ  كما املعصڤم غيڇ الفقيڢ ڣاليغڣ  املعصڤم، الفقيڢ ڣاليغ بيڗ  الفقيڢ ڣاليغ قضيغ حسږ في صعڤبغ  هناڅ أڗ ي
قامغ ڣاضطالعڢ للفقيڢ املطلقغ الڤاليغ مبٖأ ٙف٬ من هناڅ أڗ لګ ضافغ العامغ،  انطالقا سالميغ حكڤمغ ب

غږ غاصظ حكږ هڤ اإلمام غيبغ في حكږ أڬ أڗ من ٚشٖ منصظ  أڗ لنا يظهٚ فالڤاقٸ  ه٘ا ٙڣ   هڤ األعلګ امل
سسغ أقڤڥ  ٚاڗ في م ٚتبٰ بعيٖ حٖ لګ ي ٚيغ لصيڄ بشكل املنصظ ه٘ا ڣي  بها جا التي الٖينيغ السياسيغ بالنظ
ٚاڗ في السياس ي النظام ڗ الشيعي، امل٘هظ من مبإئها تستمٖ ڣالتي الفقيڢ ڣاليغ هي التي الخميني اإلمام  مبني ي

ٙ  مڤإ خالڋ من أكٌڇ ه٘ا ڣيتضح م٘هبيغ ٕينيغ قاعٖع   علګ ٚاني الٖستڤ ٚع عن حٖيثڢ في اإلي  في املظلڤميڗ "نص
ٙع تتقيٖ ال التي املسلحغ القڤاػ ڣمهمغ للتغييڇ، القابل غيڇ الٖڣلغ ڣم٘هظ العالږ"، أنحا ٚڣ ٚاڗ، بحٖٕڣ بالض  ي

ع". قيږ ڣ"تصٖيٚ  (.159  ص. ،2001  نيفيڗ) الثٙڤ

 :اإلستراتيجي التحالفا .4

ٚاڗ انتقلـ لقٖ ع نجاٍ بعٖ ي ٚحلغ من 1979 سنغ الثٙڤ ٚبيغ املصالح عن املٖافٸ م  املنطقغ، في الغ
ٙ  عن بعيٖع مستقلغ سالميغ سياسغ تتبٸ ٕڣلغ لګ  عناصٚ ملختلڀ املستمٚ التنامي مٸڣ  ڣالتحالفاػ، املحاڣ

ٚانيغ القڤع ٚاڗ أصبحـ  فقٖ ،اإلي ثيڇها، مجاڋ تڤسيٸ عن تبحن  ي  ٙسږ عإع علګ  عملـ فقٖ ل٘لڊ ت
ٚانيغ األمنيغ اإلسًڇاتيجيغ أهٖاف تتعٖٕڣ  املنطقغ، ه٘ه اتجاه سًڇاتيجيتها ٚبي) الخليٌ منطقغ في اإلي ڬالع  الٖٙڣ

ٚانيغ، اإلسًڇاتيجيغ عليها قامـ التي لألسس ڣفقا (،45 .ص ،1996  التي العليا القڤميغ املصالح في املمثلغ اإلي
تها لتصٖيٚ تسعګ  من املمتٖ الشيعي بالهالڋ يسم  أصبح تحالڀ نشڤ لګ إٔڥ ما ڣهڤ الجڤاٙ ٕڣڋ  لګ ثٙڤ
ٚاڗ ٙا لبناڗ جنڤب لګ طه ٚڣ ٚاځ، م ٚاځ خاصغ التحالڀ ه٘ا مظاهٚ ڣمن بالع يا الع  تسعګ كما ڣلبناڗ، ڣسٙڤ
ٍٚ ٚڣعها لط ٚځ  منطقغ في النڤڣڬ مش ٚبي، الخليٌ منطقغ ڣتحٖيٖا األڣسٰ الش  باملفهڤم قليميغ كقڤع الع

ٚيغ القڤع تنامي خالڋ من للقڤع، الشامل ٚانيغ، العسك ٚاڗ السياسغ األهٖاف تتعٖٕڣ  اإلي  عبڇ الخليٌ تجاه إلي
ٚاحل ٚػ التي املختلفغ امل ع من٘ بها م ڗ الثٙڤ ٚتيبها تحقيقها لګ السعي ڣأساليظ إٔڣاػ تغيڇػ ڣ  أڣلڤياػ ضمن ڣت

ٙ  السعي :األهٖاف ه٘ه أهږ منڣ  السياسغ، ه٘ه ثٚ قليمي لٖڣ  في الخلل علګ ڣالحفاٱ الخليٌ، في ڣمميڈ م
ٛڗ  ٚاڗ بيڗ القڤڥ  تڤا ڣڋ  ي  .Hourcarde 1985, p. 18) ) الخليجي التعاڣڗ  مجلس ٕڣ

اني للتفكير اإلستراتيجي البعد ثالثا:  .اإلي

 من مجمڤعغ هناڅ ،اإلسًڇاتيجي التفكيڇ في النڤڣڬ النڤڣڬ امللڀ أهميغ عن باألساٝ هنا الحٖين
ٚاڗ تستعملها التي الٖڣافٸ  يلي: فيما جمالها يمكن  النڤڣيغ األسلحغ إلمتالڅ  كحجغ ي

:و  اليياسي الدوافع .1  اإلستراتيجي

ٚتكٜ ٙجيغ السياسغ ت ٚانيغ الخا  ڣهي اإلقليميغ الساحغ علګ ُمتميڈع مكانغ علګ االستحڤاٗ علګ اإلي
ٚاٹ مل األڣڋ  هٖفها استقطابيغ سًڇاتيجيغ ڣضٸ لګ تسعګ ٗلڊ لتحقيقها  مكانيغ الناتٌ األيٖيڤلڤجي الف

ٙيغ الهيكليغ التحُڤالػ من اإلفإع ٚاڗ تمُلكها التي القڤع بمقڤماػ ٗلڊ يتحٖٕڣ  الٖڣليغ، املنظڤمغ في الجا  من ي
ٚڥ، جهغ من اإلقليمي محيطها في عالقاتها بطبيعغڣ   جهغ حا بٖڥ فقٖ أخ  في قائماً  اإلقليميغ العظم  هٖف ڣا

ٚانيغ السياسغ ع قيام من٘ اإلي ٚانيغ الثٙڤ ٙ  تفكيڇها بقي حين اإلي  القڤميغ املصلحغ تمليڢ  ما حڤڋ  يتمحڤ
ٚاڗ تتميڈڣ  األيٖڣلڤجيغ، األهٖاف ڣمتطلباػ ثيڇ بتعاظږ ي ٙجيغ، سياستها علګ الٖڣلي النسڄ ت ثٚ فهي الخا  تت

ٚيٚ ) ڣمعطياتڢ. الٖڣلي بالڤاقٸ كبيڇ بشكل ٚبي اإلسًڇاتيجي التق  (.130ص. 2006 الع
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: الدوافع .2 ي   العيك

ٚيغ ٕڣافٸ هناڅ أڗ علګ جماٵ  هناڅ ا عسك ٚاني، النڤڣڬ البڇنامٌ ٙڣ  الفكٚ أڗ لګ استنإاً  اإلي
ٚاني اإلسًڇاتيجي ٚڥ  اإلي ٚاڗ علګ أڗ ي يغ  تتضح ڣمنڢ املستقبل، في احتماالػ أليغ تستعٖ  أڗ ي ٚاڗ ٙ  ي

حغ اإلسًڇاتيجيغ ٚيٖ كڤنها في ڣا  حيڗ في املنطقغ، في الكبڇڥ  اإلقليميغ القڤع غيڇها ليسڣ  هي تكڤڗ  أڗ  ت
ٚاڗ تعاملـ  قيمغ من الشٖيٖ التهڤين علګ األغلظ في يقڤم تكتيڊ خالڋ من  الٖڣليغ الضغڤطاػ ه٘ه مٸ  ي

اػ ه٘ه فاعليغڣ  ٚا ٛمغ مٸ تعاملها  خالڋ من اإلج  ،(28-25 ص. ص ،2005 محمڤٕ ( القڤع، مڤقڀ من األ
اػ من الخڤف منطلڄ من ليسڣ  ٚا ٚاڗ  انطلقـ كما ضٖها، محتملغ عقابيغ ج  املصالح عن البحن ڣاقٸ من ي

ٚاف مٸ املشًڇكغ ٛمغ املعنيغ األط ٛمغ تٖٙ لږڣ  باأل ٙاع منطڄ من األ ٚيغ" "املبا  يكسبڢ ما أڗ حصيلتها التي الصف
ٚاف أحٖ ٚه األط ٙع، اآلخٚ يخس ٚڣ ٚف ما ٗلڊ في ڣطبقـ بالض سًڇاتيجيغ  باسږ يع ٙع " نغ" اإلٕا  ڣالتي  بالطم
ٚاف مختلڀ لٖڥ الثقغ بنا  مبٖأ علګ تقڤم كيٖ األط ٚاڗ كت ح بڢ تقڤم ما كل أڗ مثال ي ٚنامجها ڣأڗ ڣا  ب

ٚا٩ فقٰ هڤ النڤڣڬ ٚا٩ ڣليس فقٰ سلميغ ألغ  (.380 ص. ،2003 )لڤا النڤڣڬ. التسلح ألغ

اني اإلستراتيجي الفك في  األمني البعد .3  :اإلي

ٚتكٜ  ٚاني اإلسًڇاتيجي الفكٚ ي ٙاػ جمالي تڤظيڀ علګ اإلي ٚيغ الُقٖ  تهٖيٖاػ أڬ ٕٙٵ أجل من العسك
ٙجيغ ٙ  ألڗ ،خا ٚاني األمني التصڤ ٚتكٜ ال٘ڬ اإلي ٚف٬ علګ ي ٚأ تغييڇ ألڬ التام ال  من أنڢ كما ،املنطقغ في يط
ٚكائٜ ٚانيغ القڤميغ لإلسًڇاتيجيغ األساسيغ ال ٙع اإلي ٚڣ ٚاڗ هيمنغ ض  االعًڇاف لګ ضافغ  الخليٌ منطقغ علګ ي
ڣلياً  قليمياً  ٚاني القڤمي األمن من أساسيا جٜ ٗلڊ تعتبڇ هيڣ  بها، ٕڣ ٙاػ  امتالڅ عليها يحتږ مما اإلي  قٖ

ٚيغ ه ينعكس ڣال٘ڬ الٖفاعيغ حاجتها تفڤځ  عسك ڗ  علګ بٖٙڣ ُٛ  قليميغ قڤع لُتصبح اإلقليمي اإلسًڇاتيجي التڤا
 .(174 .ص ،1997فتحي) ُمهيمنغ

ٚڥ ڣ  ٚانيغ األمنيغ السياسغ نجاٍ ٙغږ أنڢ البع٬ ي ٜاڋ ال أنها  ال نسبيا اإلي  في الثقغ عٖم من تعاني ت
  سياستها فاعليغ  علګ ينعكس ال٘ڬ األمٚ الٖائږ التڤتٚ سمغ تشڤبها حين ڣالٖڣليغ اإلقليميغ عالقاتها

ٙجيغ، ٜلغ خالڋ سيما ال الخا ٚاهما ال٘ين ڣالتهٖيٖ الع ٚاڗ ت  ال٘ڬ األمٚ ألهٖافها تحقيقها ٕڣڗ  يحڤڋ  هاجسا ي
ٚع أسلڤب  لګ اإلسًڇاتيجي تفكيڇها في تلج جعلها ام ٚاه ألنها امل ٚكغ القڤع يمثل ت   محاڣلتها في األقل علګ لها املح

ٚڥ  لكن النڤڣڬ، الساٍل علګ الحصڤڋ   لنجاٍ ٙئيس ي كمحٖٕ األمني املعياٙ لګ العڤٕع يمكننا ال  أنڢ البع٬ ي
ٙجيغ السياسغ ٚانيغ الخا ٙجيغ السياسغ نجاٍ علګ كٖليلڣ  ڣحيٖ  كمعياٙ  ٗاڅ اعتبڇنا لڤ  ألننا ،اإلي  العتبڇنا الخا

ٙجيغ.) سياستها في ناجحغ "الفاشلغ" خانغ ضمن البع٬ يصنفها التي الٖڣڋ  فيها بمن الٖڣڋ  كل  .H الخا

Cordsman 2000) 

ٚتبطغ السياسيغ األهٖاف جملغ ڣمن ٚانيغ األمنيغ باإلسًڇاتيجيغ امل  األمن لحمايغ السعي :ن٘كٚ اإلي
ٚاني الڤطني ٚاڗ، لٖڣلغ اإلقليميغ املكانغ ٕعږ الڤطني، استقاللها علګ ڣالحفاٱ التهٖيٖاػ جميٸ من اإلي  ي

ٙيٸ ٙف٬ڣ  ٙجيغ املشا ٚڣٵ السيما ڣاالقتصإڬ، السياس ي لإلصاٍل الخا ٚځ  مش  )السڤيٖڬ الكبيڇ األڣسٰ الش
 (.400-398  ص. ص. ،1996
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طني املصلح جدلي الثالث: املح  جيا ال ل اني اإلستراتيجي الفك في واأليدي  .اإلي

حغ جٖليغ هناڅ  ٚاني اإلسًڇاتيجي التفكيڇ في ڣاأليٖيڤلڤجيا الڤطنيغ املصلحغ بيڗ ڣا  من تجعل اإلي
ٙڬ  ٚڣ ٚف أڗ الض ٚاٵ عنها يًڇتظ هل نع ٕٚ هي أم ص ٕٛڣاجيغ مج ٚاني. الفكٚ في ا  اإلي

جي اليياس دواجي :أوال طني املصلح بي واألمني الخا جي والعقيد  ال ل  األيدي

ع  كانـ ٚانيغ الثٙڤ سيس في السبظ  اإلي ٚتكٜ  سياس ي كياڗ ت   بمثابغ كانـ القيږ من مجمڤعغ علګ م
ٚعيغ أضفى ال٘ڬ اإلطاٙ ٚاني النظام علګ الش  اإلسًڇاتيجيغ شكلـ التي العڤامل من مجمڤعغ هناڅ حين اإلي

يغ ٚها يمكننا الثٙڤ  الجماهيڇ حشٖػ بڤاسطتڢ ال٘ڬڣ  عقيٖعڣ  أيٖيڤلڤجيا يعتبڇ ڣال٘ڬ اإلسالمي الٖين :في حص
ع قيام أثنا تڤحٖػڣ  ٚانيغ، الثٙڤ ٙكغ خالڋ من اإلي يغ العمليغ في الٖين ٙجاڋ مشا ٙ ڣ  ،جهغ من الثٙڤ ٚين ٕڣ  املفك

حڤع  تسميغ عليڢ  أطلڄ ما في املسلميڗ يغ اإلسًڇاتيجيغ ٙسږڣ   اإلسالميغ ال  بيڗ  ڣثيقغ عالقغ خلڄ مما ،الثٙڤ
ٚاڗ في ڣالسياسغ الٖين ٚقاڣڥ،  تلـ التي  الفًڇع خالڋ ي ع)الش  ٙكائٜ أهږ من القڤع تعتبڇڣ   (.185 ص. الثٙڤ

ٙجيغ السياسغ نڢ منڢڣ ، املصلحغ عن القڤع فصل يصعظ كما ،الخا  لها يكڤڗ  أڗ الٖڣڋ  علګ يتعيڗ  ف
ٙجيغ لسياستها سًڇاتيجيغ ٛنها ڣقڤتها ڣاقعها مٸ متڤائمغ الخا ٕٙ، من تمتلڊ ماڣ  الحقيقي، ڣڣ  أصبحـ الڣ  مڤا

ٙجيغ سياستها ٚكتهاڣ  الخا ٕٚع الٖڣليغ ح  امتالڅ عن البحن  أڗ حين الفاعليغ، العڤامل من كبيڇ حٖ لګ مج
ٚاٵ "فالسياسغ العامغ املصالح تحقيڄ اجل من  هڤ القڤع  (.24  ص. ،1998 القنيعيڇ) القڤع" اجل من ص

ٚ لقٖ ٚڣٵ أثَّ ٚاڗ تحٖين لګ الٖعڤع فمٸ السياسغ، في الٖين مڤقٸ علګ الحٖاثغ مش  تشهٖ بٖأػ ي
سسغ ثيڇها حين من ملحڤظا تحڤال الٖينيغ امل  األساسيغ العناصٚ أهږ من كانـ لقٖڣ   بالسياسغ، عالقاتهاڣ  ت
ٚڣٵ ٚبي  للمش ٚاڗ لتحٖين الغ  التڤجڢ ٗاػ النخبغ محاڣالػ طاٙ في لكنڣ   السياسغ عن الٖين فصل هڤ ي

ٚبي سسغ بيڗ للفصل الغ ٚػ السياسيغڣ   الٖينيغ امل ٚڥ  جٖيٖع نخبغ ظه  السابقغ النخبغ خالف علګ جمعـ أخ
ع اإليٖيڤلڤجيغ الهڤيغ تلعظ كما .(Caiflin 2008, p. 236) ڣالعلږ الٖين بيڗ ٚانيغ اإلسالميغ للثٙڤ ا اإلي ٙٛا ٕٙڣ  با
ٙجيغ، السياسغ تڤجهاػ تغييڇ في ٙاػ مساحغ تقلي٨ڣ  الخا ٚاٙ، لصانٸ بالنسبغ االختيا  مبإ أصبحـ حين الق

ع ٚجعيغ الثٙڤ ٙجي، السلڤڅ م ٚاني املجتمٸ لكن الخا ٍٚ اليڤم اإلي ٙسيغ، االنتما ثنائيغ شكاليغ يط  اإلسالم(، )الفا
ٙ  أڗ حت  ٚاني الٖڣ ٛ  اليڤم  اإلي ٙس ي بعٖ ٗڣ هڤ هل ،أبعإه حڤڋ  الغمڤ٩ بع٬ يكتنفڢ ڋاما  بعٖ ٗڣ أڣ فا

 .شيعي سالمي

ي  النقاش مح  ثانيا: ت خالل من االستراتيجيو  الفك طني املصلح بي الت جياو  ال ل  األيدي

ٚف ٚانيغ اإلسًڇاتيجيغ الثقافغ علګ بالتع اػ فهږ يمكننا اإلي يغ تصٙڤ ٚانيغ الٚ  التهٖيٖاػ حڤڋ  اإلي
ٚاني، االسًڇاتيجي التفكيڇ بالتاليڣ  ٚاڗ سعـ فلقٖ اإلي ٚاٵ تخفيڀ  ألجل ي  القڤميغ املصلحغ ُمتطلباػ بيڗ الص

ٚاٛ ألجلڣ  جهغ من األيٖيڤلڤجيغ ڣاملصلحغ ٙ  ب ٚاني الٖڣ يغ لتقٖيږڣ  املنطقغ في سيما ال اإلي ٚانيغ ٙ حغ  ي  ڣا
ٙجي العالږ نحڤ تڤُجهها تڤجيڢ لګ الٖڣلي للنظام ٚاٙ  صانٸ تڤجڢ أڗ كما جٖيٖ، ثقافي مفهڤم أساٝ علګ الخا  الق
ٚاني  ،1999 حإع) العالږ، علګ االنفتاٍ سياسغ في النجاٍ  من نڤعا تضفي ثقافيغ، سًڇاتيجيغ علګ يقڤم اإلي

 كثنائيغ الڤطنيغ املصلحغڣ  األيٖيڤلڤجي العامل تٖخل نكاٙ يمكننا ال ٗلڊ ٙغږ لكنڣ  (126-125 ص..ص
ٙٵڣ  تتٖاخل ٚاٙ صانٸ يخ٨ فيما بينها فيما تصا ٙجيغ للسياسغ بالنسبغ الق  التفكيڇ علګ ينعكس مما الخا
ٚاني ٚاڗ في الٖينيڤڗ  القإع فمثال: اإلي ٚاڗ حڄ أڗ يعتقٖڣڗ  ي ٙيخي مصيڇهاڣ  الطبيعي ي  علګ تهيمن أڗ هڤ التا
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ٚاڗ أڗ يعتقٖڣڗ  ألنهږ اإلسالمي، العالږ تقڤٕ أڗ أيضاڣ  املنطقغ ٚع مصلحغ إلي  ڣما اإلقليميغ القضايا كل في مباش
يغ ه٘ه ٚسخـ معينغ أيٖيڤاڣجيغ خلفيغ منطلڄ من ألنها ال الٚ ٚاٙ صانٸ ٗهنيغ في ت ٚاني الق  أنڢڣ  خاصغ اإلي
ٙاتڢ يجعل مما ٕين ٙجل ٚا  . (Kenneth 1998, p. 82) الشيعي الطابٸ ٗاػ الٖينيغ تڤجهاتڢ عليها تطغګ ق

ٚڣنغ تًڇڅ عامغ أطٚ ٗاػ الفقیڢ الڤلي من املڤجهغ السیاسیغ الفلسفغ ڗ ٙاػ ملتخ٘ڬ كبيڇع م ٚا  الق
ٙجیغ ڬ عنها الحیإ یمكن ال أساسا األطٚ ه٘ه تمثل الڤقـ نفس فيڣ ،ڣمضمڤنها ضمنها في للعمل الخا  حاڋ ب

 تخل ألنها ٗلڊڣ  ،الكبڇڥ  القڤڥ  مٸ أحالف في الٖخڤڋ  مكانیغ عٖم في األساسیاػ ه٘ه تتمثلڣ  األحڤاڋ، من
ٚقیغ ال"  ڣقاعٖع االستقاللیغ بمبٖأ ٚبیغ الڣ  ش ٚام مكانیغ عٖم أڣ ،"غ  حساب علګ ٕڣڋ  مٸ تحالڀ عالقغ  ب

ٙاػڣ  املصلحغ ٚئیسیغ اإلسالمیغ االعتبا حغ،ڣ  ال ٚاڗ أڗ ٙغږڣ  الڤا  فعل يخّڤلها ما املإيغ القڤع من تملڊ ال ي
ّڗ  ٗلڊ،  تشكيل في تنجح جعلها  محٖٕع  مفاهيږ علګ أساس ي بشكل القائمغ اإلسًڇاتيجيغ العقائٖ ه٘ه ف

ٚڣٙ مٸ جميعها ڣتحّڤلـ ڣعمليا سياسيا بها تسلحـ التي األٕڣاػ من تڤليفغ  يمكن ما جڤهٚ لګ الڤقـ م
ٚاني البقا فن» بـ تسميتڢ ٙ  ال٘ڬ «اإلي كيٖ حڤڋ  يتمحڤ ّٚكاػ نڤايا تجاه اآلخٚ لٖڥ اليقيڗ عٖم حالغ ت ٚاڗ ڣتح  ي

(Shahabi  1992, pp. 422-425)  ٚاڗ تعتقٖڣ ٚكٜ أنها ي ٚكاػ م  تستطيعڢ ما كل ب٘لـ ل٘لڊڣ  اإلسالميغ الح
ٚكاػ  تنشيٰڣ  لتشجيٸ ع مبإ أهږ ظهٚ هنا منڣ  الٖڣڋ  في اإلسالميغ الح ٜيغ مفهڤم في يًڇكٜ ڣال٘ڬ الثٙڤ ٚك  امل

ٚاڗ أصبح حين األيٖيڤلڤجيغ  اإلسالميغ. الٖڣڋ   معظږ في الشيعغ لٖڥ القڤعڣ  النفٗڤ  إلي

:  خاتم

ٚاڗ ڗ  ٙجيغ بسلڤكاتها التنب يصعظ ٕڣلغ ي  اإلسًڇاتيجيغ ڣثقافغ نظامها لًڇكيبغ بالنظٚ ڣحت  ،الخا
 االقتصإيغڣ  األمنيغ األهٖاف تحقيڄ بيڗ التڤفيڄ تحاڣڋ  فهي بڢ، ڣاإلملام فهمڢ يصعظ التعقيٖ من نڤعا تعاني

ٚڥ  جهغ ڣمن املنطقغ في التهٖيٖاػ ڣمڤاجهغ الجڤاٙ ٕڣڋ  مٸ عالقاتها ڣك٘لڊ جهغ من  علګ الحفاٱ تحاڣڋ  أخ
 ٕقيقغ بحساباػ بالقيام ال ٗلڊ تحقيڄ لګ تعمٖ ال أڣال فهي نهجيڗ تنته ٗلڊ لتحقيڄ ڣهي ڣقڤتها مكانتها
يغ تفكيڇها يتميڈ ل٘لڊ ٛ  علګ تساعٖها سًڇاتيجيغ بٚ ٚفنا ٗا خاصغ األهٖاف ڣتحقيڄ العقباػ تجاڣ  البنغ ع

ٚقيغ  التي األساسيغ مبإئها عن تتخلګ ال يجعلها مما ٕيني، أساٝ علګ القائږ النظام ڣطبيعغ املعقٖع الع
ع تضمنتها ع مبإ علګ الحفاٱ ڣهي الثٙڤ ٚها ٕاخليا الثٙڤ ٙجيا ڣتصٖي  التي اإلسًڇاتيجيغ الثقافغ تحقيڄ عبڇ خا
ٚاني التفكيڇ طبيعغ في تتحكږ ٙاػ في ڣمنڢ اإلي ٚا ٙجيغ. السياسغ ق  الخا
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